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Αξιότιμε κύριε Reul,

Με επιστολή σας στις 12 Ιανουαρίου 2010 ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να 
εξετάσει, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 2 του Κανονισμού, τη νομική βάση της ως 
άνω πρότασης της Επιτροπής.

Ενώ η Επιτροπή υποστήριζε1 ότι οι μετά τη Συνθήκη της Λισσαβόνας νομικές βάσεις πρέπει 
να είναι το άρθρο337 της ΣΛΕΕ από κοινού με το άρθρο 187 της συνθήκης Ευρατόμ (που 
αντιστοιχούν ακριβώς στις προ Λισαβόνας νομικές βάσεις που είχαν αρχικά προταθεί: το 
άρθρο 284 της συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 187 της συνθήκης Ευρατόμ), ο εισηγητής της 
Επιτροπής Βιομηχανίας καθώς και άλλα μέλη υπέβαλαν τροπολογία με την οποία ζητούν τη 
χρήση της νέας νομικής βάσης που προβλέπει Συνθήκη της Λισσαβόνας, το άρθρο 194, 
παράγραφος 2 αντί του άρθρου 337 της ΣΛΕΕ.

Η επιτροπή εξέτασε το εν λόγω θέμα στη συνεδρίασή της στις 28 Ιανουαρίου 2010.

                                               
1 Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες 
διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM (2009) 665).
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Τα άρθρα 337 της ΣΛΕΕ και 187 της συνθήκης Ευρατόμ είναι πανομοιότυπα και προβλέπουν 
τα εξής:

«Για να εκπληρώσει τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί, η Επιτροπή δύναται να 
συλλέγει κάθε πληροφορία και να προβαίνει σε όλους τους αναγκαίους ελέγχους εντός 
των ορίων και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το Συμβούλιο, με απλή πλειοψηφία, 
κατά τις διατάξεις των Συνθηκών.»

Τα εν λόγω δύο άρθρα1 χρησιμοποιήθηκαν ως νομική βάση για τον κανονισμό του 
Συμβουλίου (EΚ) αριθ. 736/96 της 22ας Απριλίου 1996 για την ανακοίνωση στην Επιτροπή 
των επενδυτικών σχεδίων κοινοτικού ενδιαφέροντος στους τομείς του πετρελαίου, του 
φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού2. Η υπό εξέταση πρόταση κανονισμού ακυρώνει τον εν 
λόγω κανονισμό με σκοπό την επίτευξη των στόχων με αποτελεσματικότερο τρόπο. 
Πράγματι στην αιτιολογική έκθεσή της η Επιτροπή διαβεβαιώνει ότι ο κανονισμός αριθ. 
736/96 «δεν εφαρμόζεται πλέον με συνέπεια και δεν έχει ως γνώμονα τις πλέον πρόσφατες 
εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα». Ωστόσο, φαίνεται ότι η πρόταση κανονισμού θεωρείται 
συνέχεια του κανονισμού αριθ. 736/96 καθόσον προβλέπει «αναθεώρηση και περαιτέρω 
ενίσχυση του συστήματος που θεσπίζεται» από το εν λόγω μέσο. Φαίνεται όσο αυτός είναι ο 
λόγος για τον οποίον η Επιτροπή προτείνει τη διατήρηση της ίδιας νομικής βάσης.

Η Συνθήκη της Λισσαβόνας που έχει πλέον τεθεί σε ισχύ, περιλαμβάνει ειδικό τίτλο (Τίτλος 
ΧΧΙ) για την ενέργεια, όπου στο άρθρο 194 προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 194
1. Στο πλαίσιο της εγκαθίδρυσης ή της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και 
λαμβανομένης υπόψη της απαίτησης να προστατευθεί και να βελτιωθεί το περιβάλλον, η 
πολιτική της Ένωσης στον τομέα της ενέργειας, σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ κρατών 
μελών, έχει ως στόχο:
α) να διασφαλίζει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας,
β) να διασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ένωσης, και
γ) να προωθεί την ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και την 
ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και
δ) να προωθεί τη διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων.
2. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των λοιπών διατάξεων των Συνθηκών, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία, θεσπίζουν τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της 
παραγράφου 1. Τα εν λόγω μέτρα θεσπίζονται μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.
Τα μέτρα αυτά δεν επηρεάζουν το δικαίωμα κράτους μέλους να καθορίζει τους όρους 
εκμετάλλευσης των ενεργειακών του πόρων, την επιλογή του μεταξύ διαφόρων ενεργειακών 
πηγών και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού του εφοδιασμού, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 192, παράγραφος 2, στοιχείο γ).
3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομοφώνως, σύμφωνα 
με ειδική νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

                                               
1 Στην πραγματικότητα, το άρθρο 284 της συνθήκης ΕΚ με τη νέα αρίθμηση είχε καταστεί άρθρο 213.
2 ΕΕ L 102, 25.4.1996, σελ. 1.
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θεσπίζει τα ως άνω μέτρα, όταν πρόκειται για μέτρα κυρίως φορολογικού χαρακτήρα.

Η προσφυγή στο άρθρο 194 ως νομική βάση του προτεινόμενου κανονισμού θα ήταν 
αιτιολογημένη στον βαθμό που το μέσο αφορά «την ανακοίνωση στην Επιτροπή των 
επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή».

Το σημείο XVI του παραρτήματος VII του Κανονισμού προβλέπει τις αρμοδιότητες της 
Επιτροπής Νομικών Θεμάτων στις οποίες περιλαμβάνεται «ερμηνεία και εφαρμογή του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συμμόρφωση των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
το πρωτογενές δίκαιο, και ιδίως την επιλογή της νομικής βάσης…». Έτσι λοιπόν, για να 
λειτουργήσει στο πλαίσιο του πεδίου αρμοδιοτήτων της όταν καλείται να γνωμοδοτήσει 
σχετικά με τη νομική βάση, η επιτροπή υποχρεούται να καθορίσει την κατάλληλη νομική 
βάση σύμφωνα με τις συνθήκες, χωρίς η επιλογή της να περιορίζεται στις βάσεις που 
προτείνει η Επιτροπή και η αρμόδια επιτροπή.

Στην προκειμένη περίπτωση, από την ανάγνωση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προκύπτει ότι θα μπορούσαμε επίσης να εφαρμοστούν και οι διατάξεις 
του Τίτλου XVI για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Πράγματι, το άρθρο 170 προβλέπει ότι «η 
Ένωση συμβάλλει στη δημιουργία και την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων όσον αφορά τα 
έργα υποδομής στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας».

Κατά συνέπεια, η επιτροπή πρέπει να καθορίσει ποια από τις τρεις αυτές νομικές βάσεις 
πρέπει να επιλεγεί για τον εν λόγω κανονισμό. Κάθε ένα από τα τρία εν λόγω άρθρα 
συνδέεται με τον προτεινόμενο κανονισμό. Το άρθρο 3371 αναφέρεται στη συλλογή 
πληροφοριών εκ μέρους της Επιτροπής (εν προκειμένω, πληροφορίες σχετικά με τα έργα 
ενεργειακής υποδομής). Το άρθρο 194 αναφέρεται στην ενεργειακή πολιτική και το άρθρο 
170 στις υποδομές, ιδιαίτερα δε στον τομέα της ενέργειας.

Παρά την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου2 που απεφάνθη ότι υπάρχει δυνατότητα 
συνδυασμού δύο νομικών βάσεων που προβλέπουν διαφορετικές διαδικασίες, πρέπει να 
λάβουμε υπόψη ότι η προσφυγή σε τέτοιου είδους διττή νομική βάση θα πρέπει να γίνεται 
κατ' εξαίρεση, καθόσον η εκπεφρασμένη άποψη του Δικαστηρίου είναι ότι δεν είναι δυνατός 
ο συνδυασμός νομικών βάσεων που προβλέπουν ασύμβατες διαδικασίες3. Σύμφωνα με 
απόφαση του 20064, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι «η χρησιμοποίηση διττής νομικής βάσης 
αποκλείεται στην περίπτωση που οι διαδικασίες που προβλέπονται για καθεμία από τις νομικές 
αυτές βάσεις είναι ασυμβίβαστες μεταξύ τους και/ή η σώρευση νομικών βάσεων μπορεί να θίξει 
τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου».

Στην περίπτωση του άρθρου 337, το Συμβούλιο ενεργεί με βάση πρόταση της Επιτροπής, 
αφού ζητήσει τη γνώμη του Κοινοβουλίου. Αντιθέτως, τόσο το άρθρο 194 όσο και το άρθρο 
170 προβλέπουν προσφυγή στη συνήθη νομοθετική διαδικασία, δηλαδή στη συναπόφαση. 
Κατά συνέπεια, από νομική σκοπιάς, ενώ τα άρθρα 194 και 170 θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό, το άρθρο 337 δεν μπορεί να συνδυαστεί με κανένα από τα 
                                               
1 Πρώην άρθρο 284 EΚ.
2 Απόφαση της 3ης Σεπτεμβρίου 2009 στην υπόθεση C-166/07 Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, που δεν έχει 
ακόμη περιληφθεί στη συλλογή νομοθεσίας.
3 Βλ., επί παραδείγματι, υπόθεση C-164/97 Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου [1999] ΣΥΛ. I-1139, παρ. 14.
4 Υπόθεση C-178/03 Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου [2006] ΣΥΛ. I-107, παρ. 57.
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δύο άλλα.

I - Απόρριψη του άρθρου 337

Σύμφωνα με τη νομολογία, η επιλογή της νομικής βάσης για τη λήψη μέτρου «δεν εξαρτάται 
μόνο από την πεποίθηση ενός οργανισμού»1 αλλά « οφείλει να θεμελιώνεται σε αντικειμενικά 
στοιχεία, τα οποία μπορούν να ελεγχθούν δικαστικά … Μεταξύ των στοιχείων αυτών σημαντική 
θέση κατέχουν ο σκοπός και το περιεχόμενο της εν λόγω πράξης»2.

1. - Εξέταση του περιεχομένου του προτεινόμενου μέτρου

Όσον αφορά το περιεχόμενο, είναι απολύτως σαφές ότι η κοινοποίηση πληροφοριών (που 
αφορούν τα επενδυτικά έργα υποδομής) αποτελεί το κομβικό στοιχείο της πρότασης, με βάση 
τόσο τους τίτλους των άρθρων όσο και του περιεχομένου τους. 

Έτσι λοιπόν, το άρθρο 3 έχει τίτλο, Ανακοίνωση δεδομένων, το άρθρο 4, Πηγές δεδομένων, 
το άρθρο 6, Ποιότητα και δημοσιοποίηση των δεδομένων, το άρθρο 8, Επεξεργασία 
δεδομένων, το άρθρο 9, Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων.

Το περιεχόμενο των άρθρων αυτών εστιάζει στη συλλογή των πληροφοριών όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 337. Το άρθρο 1 ορίζει ότι το αντικείμενο του κανονισμού είναι η 
δημιουργία «κοινού πλαισίου για την ανακοίνωση στην Επιτροπή των δεδομένων και των 
πληροφοριών». Το άρθρο 3 προβλέπει ότι τα δεδομένα και οι πληροφορίες που καθορίζονται 
στον κανονισμό πρέπει να συλλέγονται από τις αρχές του 2010 και εφεξής, κάθε δύο χρόνια. 
Το άρθρο 4 αποσαφηνίζει ότι τα κράτη μέλη ορίζουν τις οικείες επιχειρήσεις που 
υποχρεούνται να παρέχουν τα δεδομένα, εκτός και αν αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν 
άλλους τόπους συλλογής τους. Το άρθρο 5 απαριθμεί τη μορφή των δεδομένων που πρέπει να 
παρέχονται σχετικά με τα επενδυτικά έργα, όπως «πιθανή ημερομηνία έναρξης λειτουργίας». 
Το άρθρο 6 ορίζει ότι τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ποιότητα, τη συνάφεια, την ακρίβεια, 
τη σαφήνεια, την έγκαιρη διαβίβαση και τη συνοχή των δεδομένων και των πληροφοριών που 
ανακοινώνουν στην Επιτροπή. Υπάρχει επίσης μια και για τη δυνατότητα δημοσίευσης των 
τομέων από την Επιτροπή και την υποχρέωση των κρατών μελών «να τηρούν το απόρρητο 
των εμπορικά ευαίσθητων δεδομένων ή πληροφοριών». Τα άρθρα 7 και 8 παρέχουν στην 
Επιτροπή τη δυνατότητα να εγκρίνει μέτρα εφαρμογής και την καθιστούν υπεύθυνη για την 
ανάπτυξη των πόρων τεχνολογιών της πληροφορίας που απαιτούνται για τη λήψη, 
αποθήκευση και κάθε είδους επεξεργασία των δεδομένων. Το άρθρο 9 αναφέρεται στην 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Ωστόσο, το θέμα της ενεργείας το συναντάμε και στο περιεχόμενο του προτεινόμενου 
κανονισμού. Το άρθρο 3 ορίζει ότι η υποχρέωση ανακοίνωσης των δεδομένων δεν 
εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που τα δεδομένα έχουν ήδη ανακοινωθεί «σύμφωνα με την 
ειδική για τον ενεργειακό τομέα νομοθεσία της ΕΚ». Επιπλέον, από το άρθρο 5 προκύπτει 
σαφώς ότι ο προτεινόμενος κανονισμός αναφέρεται στον ενεργειακό τομέα: αναφέρεται, επί 

                                               
1 Υπόθεση 45/86 Επιτροπή κατά Συμβουλίου ("Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων") [1987] ΣΥΛ. 1493, παρ. 
11.
2 Υπόθεση C-300/89 Επιτροπή κατά Συμβουλίου ("διοξείδιο του τιτανίου ") [1991] ΣΥΛ. I-2867, παρ. 10.
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παραδείγματι, στο «είδος των χρησιμοποιούμενων πηγών ενέργειας», στις «τεχνολογίες που 
αφορούν σκοπούς ασφάλειας του εφοδιασμού» και τον «εξοπλισμό των συστημάτων δέσμευσης 
διοξειδίου του άνθρακα». Τέλος, το άρθρο 10, με τίτλο «Παρακολούθηση και υποβολή 
εκθέσεων», καθιστά σαφή τον στόχο της συλλογής των πληροφοριών αυτών: η ιδέα να δοθεί 
στην Επιτροπή δυνατότητα να διενεργήσει «διακλαδική ανάλυση της διαρθρωτικής εξέλιξης 
και των προοπτικών του ενεργειακού συστήματος της ΕΕ». Όπως φαίνεται και από τη 
διατύπωση του άρθρου αυτού, τα δεδομένα αποτελούν απλώς το αναγκαίο μέσο για την 
επίτευξη του σκοπού της Επιτροπής, καθόσον «βασιζόμενη σε αυτά τα δεδομένα και τις 
πληροφορίες» η Επιτροπή θα είναι σε θέση να εντοπίσει ενδεχόμενο χάσμα στο «μελλοντικό 
ισοζύγιο μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ενέργειας», «επενδυτικά εμπόδια και [να προαγάγει]
τις πλέον ενδεδειγμένες πρακτικές για την αντιμετώπιση τους» και αυξάνει «τη διαφάνεια για 
τους φορείς της αγοράς». Τα άρθρα αυτά αντιστοιχούν στις αιτιολογικές σκέψεις 1 έως 5 και 
15 που καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα πραγματοποιηθεί η συλλογή των 
πληροφοριών, και συγκεκριμένα «η καθιέρωση κοινής ενεργειακής πολιτικής».

2. Εξέταση του σκοπού του προτεινόμενου μέτρου

(a) Με βάση τους θεσπιζόμενους όρους

Από το άρθρο 10 φαίνεται ότι ο προτεινόμενος κανονισμός δίνει στην Επιτροπή τις εξής
δυνατότητες:
α) τη διαπίστωση δυνητικών μελλοντικών χασμάτων μεταξύ ζήτησης και προσφοράς 

ενέργειας·
β) τη διαπίστωση επενδυτικών εμποδίων και την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών 

για την αντιμετώπισή τους·
γ) μεγαλύτερη διαφάνεια για τους παράγοντες της αγοράς.

Οι σκοποί αυτοί ασφαλώς συνδέονται με αυτούς που ορίζονται στο άρθρο 194 της ΣΛΕΕ, 
που προβλέπει ότι η πολιτική της Ένωσης στον τομέα της ενεργείας πρέπει «να διασφαλίζει 
τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας» (βλ. σημεία (β) και (γ)). Επιπλέον, το άρθρο 194 
προβλέπει ότι η πολιτική της Ένωσης είναι «να διασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό της 
Ένωσης», που προφανώς έχει σχεδιαστεί να προωθήσει το σημείο 9(α).

(β) Με βάση το προοίμιο

Στις αιτιολογικές σκέψεις αναπτύσσονται οι λόγοι, η αιτιολόγηση δηλαδή, της προτεινόμενης 
πράξης. Ο πρώτος εξ αυτών αναφέρεται στην «καθιέρωση κοινής ενεργειακής πολιτικής». Η 
καθιέρωση μιας τέτοιας πολιτικής αποτελεί ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο το οποίο επί καιρό
παρέμεινε όνειρο απατηλό1 και δεν υλοποιήθηκε παρά μόνο με την συμπερίληψη του νέου 
τίτλου XXI στη ΣΛΕΕ λόγω της Συνθήκης της Λισαβόνας. Έτσι λοιπόν, η πρώτη αιτιολογική 
σκέψη υπενθυμίζει ότι η καθιέρωση κοινής ενεργειακής πολιτικής «αποτελεί στόχο που έχει 
θέσει η Κοινότητα». Εν συνεχεία, η δεύτερη αιτιολογική σκέψη συνδέει άμεσα την 
ενεργειακή πολιτική και τον προτεινόμενο κανονισμό, αναφέροντας ότι «ένα από τα στοιχεία 

                                               
1 Βλέπε Yves Petit, "A la recherche de la politique européenne de l'énergie", Revue trimestrielle de droit 
européen, Paris, Dalloz, 2006, τόμος 42, αριθ. 4, παρ. 593-620.
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αυτής της πολιτικής είναι η διαμόρφωση γενικής εικόνας σχετικά με την εξέλιξη των 
επενδύσεων στην ενεργειακή υποδομή της Κοινότητας». Κατά συνέπεια, μπορούμε να 
συναγάγουμε ότι οι δύο πρώτες αιτιολογικές σκέψεις τοποθετούν τον προτεινόμενο 
κανονισμό στον τομέα της κοινής ενεργειακής πολιτικής.

Ειδικότερα, οι επόμενες αιτιολογικές σκέψεις προσπαθούν να δείξουν τον τρόπο με τον οποίο 
η συλλογή δεδομένων για τα επενδυτικά έργα θα δώσει τη δυνατότητα υλοποίησης 
ορισμένων συγκεκριμένων στόχων της ενωσιακής πολιτικής όσον αφορά τον τομέα της 
ενέργειας και ειδικότερα «την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Κοινότητας» (τρίτη 
αιτιολογική σκέψη) και την ορθή λειτουργία των ενεργειακών αγορών με «μεγαλύτερη 
διαφάνεια» (πέμπτη αιτιολογική σκέψη). Επιπλέον, η τρίτη αιτιολογική σκέψη αναφέρει ότι 
το συνολικό τοπίο στον τομέα των επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές έχει επίσης ζωτική 
σημασία για τη «μετάβαση σε ενεργειακό σύστημα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών».
Σημειώνεται επίσης ότι το άρθρο 194 αναφέρει ότι η ενεργειακή πολιτική πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη την περιβαλλοντική πολιτική και, ως εκ τούτου, πρέπει να «προωθεί την ενεργειακή 
αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και την ανάπτυξη νέων και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

Τέλος, η έκτη αιτιολογική σκέψη αναφέρει ότι τα δεδομένα πρέπει να τίθενται στη διάθεση 
της Επιτροπής και «ιδίως, το Παρατηρητήριο Ενεργειακών Αγορών», γεγονός που δείχνει ότι 
η συλλογή τους είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με το αντικείμενο με το οποίο σχετίζονται, 
δηλαδή την ενέργεια. Η σύνδεση αυτή μεταξύ της συλλογής δεδομένων και του σκοπού τους 
τονίζεται με έμφαση στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο που επισυνάπτεται στην πρόταση. 
Το σημείο 5.2 του δελτίου αυτού αναφέρει ότι με τον κανονισμό «δημιουργείται νέο πλαίσιο 
που συνδυάζει την υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση (ανάλυση) των επενδυτικών 
σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή της ΕΕ».

Η ανάλυση του προοιμίου της πρότασης κανονισμού όσον αφορά τους σκοπούς του μας 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτός συνδέεται στενά με την ενεργειακή πολιτική της Ένωσης.

(γ) Σκοποί που απορρέουν από τα έγγραφα που έχουν προσαρτηθεί στην πρόταση

Είναι σαφές, τόσο από τις παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στην αξιωματική πρόταση όσο 
και στα διάφορα έγγραφα των θεσμικών οργάνων, η τρέχουσα ενεργειακή πολιτική αποτελεί 
θεμελιώδη στόχο της Ένωσης και δεν μπορεί πλέον να ασκείται με αποσπασματικό τρόπο σε 
κάθε κράτος μέλος. Η κοινοποίηση των πληροφοριών στον τομέα αυτό συμβάλλει στην 
καθιέρωση κοινής ενεργειακής πολιτικής και την προσέγγιση των κρατών μελών στον τομέα 
αυτό. Η κοινοποίηση των πληροφοριών είναι απαραίτητη συνιστώσα της νέας αυτής 
πολιτικής. Κατά την έννοια αυτή, κρίνεται αναγκαίο, για λόγους συνοχής, ο κανονισμός που 
δημιουργεί «μέσα δράσης» να συνδεθεί με το άρθρο 194 που παρέχει στην Ένωση εξουσία 
δράσης για την επίτευξη διαφόρων στόχων, τους οποίους έχει θέσει η ίδια στον τομέα της 
ενέργειας.

Η αιτιολογική έκθεση απλώς επιβεβαιώνει την αίσθηση ότι ο κανονισμός πρέπει να ενταχθεί 
στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής. Καθιστά σαφές ότι το πλαίσιο είναι η «νέα ενεργειακή 
πολιτική» και ότι «η παρούσα πρόταση είναι συνεπής με τους στόχους της Ένωσης [και] την 
πολιτική στα θέματα του κλίματος και της ενέργειας». Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
αναφέρεται επίσης και στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης του Συμβουλίου για την περίοδο 2007-
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2009 σχετικά με την ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη. Το σχέδιο αυτό προβλέπει ήδη, με 
σκοπό την υλοποίηση της νέας αυτής πολιτική της, τον προσδιορισμό των επενδύσεων που 
είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση των στρατηγικών αναγκών της ΕΕ και την
επανεξέταση των υποδομών εφοδιασμού, όπου ο προτεινόμενος κανονισμός θα
διαδραματίσει πλήρη ρόλο.

II. Συμπέρασμα

Είναι πλέον αναγκαίο να καθοριστεί προτεραιότητα μεταξύ των δύο ωθήσεων της πρότασης 
κανονισμού, αναλόγως του κατά πόσον θεωρηθεί από τη σκοπιά του περιεχομένου της 
(συλλογή πληροφοριών) ή από τη σκοπιά των στόχων της (ενεργειακή αγορά και ενεργειακή 
ασφάλεια).

Καταρχάς, πρέπει να επισημανθεί ότι το άρθρο 337 έχει περιληφθεί στο έβδομο μέρος της 
ΣΛΕΕ με τίτλο «γενικές και τελικές διατάξεις». Μπορεί να θεωρηθεί συναφές με το άρθρο 
352, καθόσον αποτελεί ένα είδος «ρήτρας ευελιξίας»1 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη εξουσίας για ανάληψη δράσης που εκχωρείται 
ρητώς ή σιωπηρώς στα κοινοτικά θεσμικά όργανα με συγκεκριμένες διατάξεις της ΣΛΕΕ, στο 
βαθμό που τέτοιες εξουσίες κρίνονται απαραίτητες προκειμένου η Κοινότητα να είναι σε 
θέση να ασκήσει τις λειτουργίες της με σκοπό την επίτευξη ενός εκ των στόχων που ορίζει η 
εν λόγω συνθήκη. Στην προκειμένη περίπτωση, μολονότι το άρθρο 337 αναφέρεται στη 
συλλογή πληροφοριών ενώ το άρθρο 194 δεν αναφέρεται, φαίνεται ότι η συλλογή 
πληροφοριών περιλαμβάνεται στις εκχωρήσεις της Ένωσης που έχουν περιληφθεί στο άρθρο 
194, στον βαθμό που οι πληροφορίες αυτές συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που η 
ίδια η Κοινότητα έχει θέσει όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική.

Εν συνεχεία, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το άρθρο 337 έχει συμπεριληφθεί στις 
«γενικές και τελικές διατάξεις», μπορούμε να βασιστούμε στην αρχή lex specialis derogat2,
δηλαδή ότι ένας συγκεκριμένος κανόνας υπερισχύει έναντι ενός γενικού.

Τέλος, για να διαλυθεί κάθε είδους αμφιβολία, ένα συναφές επιχείρημα απορρέει από την 
απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-176/03 Επιτροπή και Κοινοβούλιο κατά 
Συμβουλίου3. Στην απόφαση αυτή το Δικαστήριο κλήθηκε να αποφανθεί σχετικά με την 
κατάλληλη νομική βάση για απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου. Ενώ το Συμβούλιο είχε στηρίξει το μέσο αυτό σε 
άρθρο περί δικαστικής συνεργασίας επί ποινικών υποθέσεων, που εμπίπτει στον τρίτο 
πυλώνα, η Επιτροπή, συνεπικουρούμενη και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αμφισβήτησε 
τη νομική βάση με το επιχείρημα ότι το θέμα ενέπιπτε στην κοινοτική αρμοδιότητα. Η 
Επιτροπή υποστήριξε ότι «η εναρμόνιση των εθνικών ποινικών νομοθεσιών, ειδικότερα των 
στοιχείων των αντικειμενικών υποστάσεων των αδικημάτων κατά του περιβάλλοντος για τα 
οποία προβλέπονται ποινικές κυρώσεις, θεωρείται μέσο στην υπηρεσία της εν λόγω 
κοινοτικής πολιτικής»4. Το Δικαστήριο επισημαίνει κατ’ αρχάς ότι η προστασία του 
                                               
1 Βλέπε σε σχέση με αυτό τις παρατηρήσεις επί του άρθρου 284 EΚ του Böse – EU Kommentar – σημείο V, 
παρ. 2048.
2 Βλέπε Bertrand Peter, “La base juridique des actes en droit communautaire”, Revue du marché commun et de 
l’union européenne, 1991, Editions techniques et économiques, αριθ. 378, Μάιος 1994, σελ. 335.
3 [2005] ΣΥΛ. I-7879.
4 Ομοίως, παρ. 19.
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περιβάλλοντος αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις σκοπούς της Κοινότητας1 και η δράση 
στον τομέα αυτό αναπόδραστα συνεπάγεται την εμπλοκή των κοινοτικών θεσμικών οργάνων 
σε τομείς όπως η ενεργειακή ή η φορολογική πολιτική. Εν συνεχεία, αφού αποφαίνεται ότι το 
περιεχόμενο της απόφασης πλαισίου συνδέεται κυρίως με το ποινικό δίκαιο, το Δικαστήριο 
αποφαίνεται επιπλέον ότι:

“[η διαπίστωση αυτή] δεν μπορεί ωστόσο να εμποδίσει τον κοινοτικό νομοθέτη, όταν η 
εφαρμογή (…) ποινικών κυρώσεων, εκ μέρους των αρμοδίων εθνικών αρχών, συνιστά 
απαραίτητο μέτρο για την καταπολέμηση των σοβαρών προσβολών του περιβάλλοντος, να 
λαμβάνει σχετικά με το ποινικό δίκαιο των κρατών μελών μέτρα τα οποία θεωρεί ότι είναι 
αναγκαία για να εξασφαλιστεί η πλήρης αποτελεσματικότητα των κανόνων που θεσπίζει στον 
τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος»2.

Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι όπου τα μέτρα είναι απαραίτητα για την επίτευξη συγκεκριμένου 
στόχου, το Δικαστήριο θα επιλέξει τη νομική βάση που αντιστοιχεί στον εν λόγω στόχο, 
δείχνοντας, κατ’ αυτό τον τρόπο, προτίμηση σε έναν απώτερο στόχο (προστασία του 
περιβάλλοντος) έναντι ενός άμεσου (εναρμόνιση της ποινικής δικονομίας).3

Στην προκειμένη περίπτωση, συνεπώς, αφού καταλήγουμε ότι από την πρόταση κανονισμού 
συνάγεται ότι η συλλογή πληροφοριών έχει ζωτική σημασία για την δημιουργία μιας 
συνολικής εικόνας της ενεργειακής αγοράς και, ως εκ τούτου, την επίτευξη των στόχων που 
ορίζει η Συνθήκη στο άρθρο 194, μπορούμε να συναγάγουμε ότι η νομική βάση για την 
ενέργεια (και συγκεκριμένα το εν λόγω άρθρων) επικρατεί έναντι του άρθρου 337, κατά 
μείζονα λόγο καθόσον δεν πρόκειται περί θέματος που συνεπάγεται την επικράτηση ενός 
τίτλου έναντι άλλου, αλλά περί διατάξεως που περιλαμβάνεται σε συγκεκριμένο τίτλο υπό 
μορφή γενικής και τελικής διατάξεως.

Αφού καταλήξαμε ότι επικρατεί η σχέση με την ενέργεια, είναι απαραίτητο επίσης να 
εξετάσουμε κατά πόσον η ιδιαίτερη φύση του τομέα αυτού στον οποίο αναφέρεται η 
κοινοποίηση των πληροφοριών, και συγκεκριμένα «επενδυτικά έργα σε ενεργειακή υποδομή», 
δεν επιβάλλει την προσφυγή σε πιο συγκεκριμένη νομική βάση, δηλαδή στα άρθρα 170 και 
171 της ΣΛΕΕ για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Σύμφωνα με το άρθρο 170, η Ένωση πρέπει να 
«συμβάλλει στη δημιουργία και την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων» ειδικότερα στον τομέα 
των ενεργειακών υποδομών. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Ένωση «μπορεί να 
υποστηρίζει σχέδια κοινού ενδιαφέροντος που υποστηρίζονται από τα κράτη μέλη» (άρθρο 171, 
τρίτο εδάφιο) και καθορίζει «ένα σύνολο προσανατολισμών που καλύπτουν τους στόχους, τις 
προτεραιότητες και τις γενικές γραμμές των μελετώμενων δράσεων στον τομέα των 
διευρωπαϊκών δικτύων» (άρθρο 171, πρώτο εδάφιο). Αυτό μπορεί να καλύψει τη συλλογή, 
ανάλυση και κοινοποίηση πληροφοριών.

Ωστόσο, τα βασικά ζητήματα που θίγονται στο πλαίσιο του τίτλου για τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
είναι η διαλειτουργικότητα και η κοινοτική στήριξη για κοινά έργα. Αντιθέτως, στο πλαίσιο 
της εν λόγω πρότασης κανονισμού, η Επιτροπή συλλέγει πληροφορίες σχετικά με εθνικά 

                                               
1 Ομοίως, παρ. 41.
2 Ομοίως, παρ. 48.
3 Βλέπε Hubert Haenel – Communication sur les propositions de directives établissant des sanctions pénales –
Γερουσία (Γαλλία), συνεδρίαση της 17ης Ιουλίου 2007.
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έργα υποδομής, ούτως ώστε να έχει καλύτερη εικόνα για το σύνολο της ευρωπαϊκής 
ενεργειακής αγοράς. Η συλλογή των πληροφοριών που προβλέπει η πρόταση κανονισμού δεν 
περιορίζεται μόνο στην «διευρωπαϊκή» διάσταση, καθόσον καλύπτει όλες τις επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών, ενώ ο υφιστάμενος κανονισμός καλύπτει, επί 
παραδείγματι, μόνο τα διασυνοριακά δίκτυα φυσικού αερίου1.

Προφανώς, η Επιτροπή είναι πιθανόν να ενεργήσει συγκεκριμένα στον τομέα των 
διευρωπαϊκών δικτύων εφόσον αναλύσει τα συλλεχθέντα στοιχεία. Ωστόσο, σκοπός της είναι 
όχι να ενεργήσει σε επίπεδο διευρωπαϊκών δικτύων, αλλά απλώς να αξιολογήσει, με βάση τα 
ενεργειακά επενδυτικά έργα, τη δράση που πρέπει να αναλάβει η Ένωση για να 
αντιμετωπίσει οιεσδήποτε δυσκολίες. Έτσι λοιπόν, η αιτιολογική έκθεση αναφέρει ότι ο 
κανονισμός είναι συνεπής με τους στόχους της Ένωσης, και συγκεκριμένα την «καθιέρωση 
εσωτερικής αγοράς» και τη «βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης με βάση ισόρροπη οικονομική 
ανάπτυξη και σταθερότητα τιμών. Η πρόταση είναι επίσης συνεπής και με την πολιτική στον 
τομέα του κλίματος και της ενέργειας, έναν από τους πυλώνες των οποίων είναι η ασφάλεια
του ενεργειακού εφοδιασμού». Επιπλέον, η πρώτη αιτιολογική σκέψη αναφέρεται στην κοινή 
ενεργειακή πολιτική, ενώ η δεύτερη εξηγεί ότι στοιχείο της πολιτικής αυτής αποτελεί η 
απόκτηση συνολικής εικόνας της ανάπτυξης των επενδύσεων στην ενεργειακή υποδομή σε 
επίπεδο Κοινότητα. Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι, μολονότι ο προτεινόμενος κανονισμός
εφαρμόζεται ειδικά στις ενεργειακές υποδομές, πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο της κοινής 
ενεργειακής πολιτικής που προβλέπει το άρθρο 19 της ΣΛΕΕ. Το άρθρο αυτό καλύπτει όλες 
τις πτυχές του προτεινόμενου κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη «διασύνδεση των 
ενεργειακών δικτύων» όσο και την ενεργειακή αγορά, την ασφάλεια και την ενεργειακή 
αποδοτικότητα.

III. Σύσταση

Στη συνεδρίασή της στις 28 Ιανουαρίου 2010, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε 
ομόφωνα, με 19 ψήφους υπέρ και χωρίς αποχές2, να συστήσει τα εξής: η πρόταση 
κανονισμού του Συμβουλίου για την ανακοίνωση στην Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων 
σε ενεργειακή υποδομή εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και την κατάργηση του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 736/96 πρέπει να εγκριθεί με βάση το άρθρο 194 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Βλ. αξιολόγηση του αντίκτυπου, SEC (2009) 971 τελικό, σελ. 6.
2 Στην τελική ψηφοφορία παρίσταντο οι βουλευτές: Klaus-Heiner Lehne (πρόεδρος), Sebastian Valentin Bodu 
(αντιπρόεδρος), Evelyn Regner (αντιπρόεδρος), Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio 
Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, 
Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner 
(εισηγητής), Arlene McCarthy, Sajjad Karim.


